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  من نخبة الفكر  ثامنمدارسة الدرس ال
- حفظو اهلل تعالى–مصطفى َمْبرم :   للشيخ الشارح

 
ـرحـمــن اـلرحــيــم  بــســم اهلل اـل

 

  مراجعة

أذكري القسم األول الذي أخذناه في الحديث المردود اجماال كما مر معنا؟ - س

: بسبب السقط يف السند الذي ينقسم إىل قسمٌن:  القسم األول- ج

 ومنو ادلعلق وادلرسل وادلنقطع وادلعضل  : القسم األول سقط ظاىر  -1

،  تدليسومنو ادلرسل اخلفي و ادلدلس ومن أنواع التدليس:  القسم الثاين سقط خفي -2 سناد  اإل
 .الشيوخ وتدليس التسوية، وتدليس العطف، وتدليس القطع، وتدليس

 

  الطعن في الراوي؟ الراجعة إلىسباب ما األ- س  

ة وإما أن تكون راجعة إىل الضبط-  ج راوي إما أن تكون راجعة إىل العدال طعن يف ال . أسباب ال

 

لراوي؟  وضبط اما األسباب الراجعة إلى عدالة - س

ة مخسة أنواع كذب: فالراجع إىل العدال  البدعة-اجلهالة-الفسق-التهمة بالكذب- ال

راجعة إىل الضبط مخسة أنواعو سباب ال . وسوء احلفظ- وخمالفة الثقات - والوىم- والغفلة- الغلط: - األ
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ِإمَّا َأْن َيُكوَن ِلَكِذِب الرَّاِوي، َأْو تـُْهَمِتِو ِبَذِلَك، َأْو ُفْحِش َغَلِطِو، َأْو َغْفَلِتِو، َأْو : ثُمَّ الطَّْعُن":رحمو اهلل-قال 
. ِفْسِقِو، َأْو َوْىِمِو، َأْو ُمَخالََفِتِو، َأْو َجَهالَِتِو، َأْو ِبْدَعِتِو، َأْو ُسوِء ِحْفِظِو

. اْلُمْنَكُر َعَلى رَْأٍي، وََكَذا الرَّاِبعُ َواْلَخاِمُس : اْلَمتـُْروُك، َوالثَّاِلُث: اْلَمْوُضوُع، َوالثَّاِني: َفاأْلَوَُّل

َفُمْدرَُج : السِّيَاِق ِإْن َكاَنْت ِبتَـْغيِيِر: ثُمَّ اْلُمَخالََفُة. َفاْلُمَعلَُّل: ِإِن اطُِّلَع َعَلْيِو بِاْلَقَراِئِن، َوَجْمِع الطُُّرِق: ثُمَّ اْلَوْىُم
 .َفُمْدرَُج اْلَمْتِن، َأْو ِبتَـْقِديٍم َأْو تَْأِخيٍر: اْْلْسَناِد، َأْو ِبَدْمِج َمْوقُوٍف ِبَمْرفُوٍع

 َفاْلُمْضطِرُب،: َفاْلَمزِيُد ِفي ُمتَِّصِل اأْلَسانِيِد، َأْو بِِإْبَدالِوِ َواَلَ ُمَرجَِّح: َفاْلَمْقلُوُب، َأْو بِزِيَاَدِة رَاٍو

ْبَداُل َعْمًدا اْمِتَحانًا، َأْو ِبتَـْغيِيٍر َمَع بـََقاِء السِّيَاِق  َوَقْد . َفاْلُمَصحَُّف َواْلُمَحرَُّف : يـََقُع اْْلِ

ُد تـَْغيِيِر اْلَمْتِن بِالنَّْقُجوُزَواَلَ َي َ لَِعاِلٍم ِبَما ُيِحيُل اْلَمعَاِني ص تـََعمُّ اْحِتيَج ِإلَى  فَِإْن َخِفَي اْلَمْعَنى.  َواْلُمَراِدِف ِإالَّ
َشْرِح اْلَغرِيِب، َوبـَيَاِن اْلُمْشِكِل 

 

.... الحديث المردود 

 الطعن في الراوي 

 

ىذه الموضع من المتن متعلق بماذا؟ - س

راوي من ألقاب احلديث-ج طعن يف ال ا يرتتب على ال .  ىذا ادلوضع متعلق مب
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ىل مراد الحافظ ىنا أن يتكلم عن مراتب الجرح والتعديل؟ - س

افظ ال -ج كالم ىنا مرادًا من احل رح والتعديل- رمحو اهلل تعاىل-ليس ال راتب اجل ؟ فيما يتعلق مب

 

في مزجو ىنا ألسباب الطعن في الراوي أي  ليس كما رتبها وفصلها -  رحمو اهلل -ما عذر الحافظ - س
   فيما سبق؟

ر دلصلحة اقتضت "اعتذر عن ىذا ادلزج بقولو يف الشرح - ج ومل حيصل االعتناء بتمييز أحد القسمٌن من اآلخ
شد فاألشد يف موجب الرَّدِّ على سبيل التَّدِّلِّ  ". ذلك، وىي ترتيبها على األ

، وعلى ىذا اعتمد يف ترتيبو يف ىذا (يف الَقْدِح ِمن بعض َأشدُّ  مثَّ الطَّْعُن يكوُن بعشرِة َأشياَء، بعُضها يكون)
 .القسم من ادلردود

 

  " ِإمَّا َأْن َيُكوَن ِلَكِذِب الرَّاِوي : "وقال فيما تقدم " اْلَمْوُضوُع:  َفاأْلَوَُّل: "قال رحمو اهلل

 

  من جهة العدالة–القسم األول من أقسام المردود بسب كذب الراوي - 

 الَمْوُضوع  . 

 

عرفي الَمْوُضوع اصطالحا؟ - س

داً لذلك َكِذِب الرَّاِوي يف احلديِث النبويِّ بَأْن يروَي عنُوىو -ج . صلَّى اهلُل عليِو وآلِو وسلََّم ما مْل يَ ُقْلوُ مَتعمِّ
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. ىو احلديث ادلختلق ادلصنوع على النيب صلى اهلل عليو وسلمأي 

 

ىذا النوع من المردود، ما شاىده من النخبة؟ - س

 "اْلَمْوُضوُع: فَاأْلَوَُّل"- رمحو اذلث–يف قولو - ج

 

ىل  الحكم بالوضع عن غلبة الظن  أو بالقطع؟ - س

كذوب لكن ألىل العلم - ج ظن الغالب ال بالقطع، إذ قد يصدق ال ا ىو بطريق ال كم عليو بالوضع إمن احل
ا يقوم بذلك منهم من يكون اطالعو تاما وذىنو ثاقبا وفهمو قويا  باحلديث ملكة قوية دييزون هبا ذلك ، وإمن

ة على ذلك متمكنة نزىة النظر .... ومعرفة بالقرائن الدال

 

اشترط الحافظ رحمو اهلل في الوضع أن يكون راويو متعمدًا، ىل ىذا الشرط مجمع عليو عند أىل - س
 العلم؟

كذب)ىذا التعمد مل يشرتطو بعض أىل العلم - ج راوي ال سالم ابن تيمية: (يعين أن يتعمد ال  رمحو كشيخ اإل
افظ  ر التنازع بينو وبٌن احل وزي دلا ذك اهلل يف إنو ال يشرتط ىذا التعمد، وىذا يظهر من إقراره أليب الفرج ابن اجَل

وال منافاة بٌن القولٌن فإن ادلوضوع يف "ىل يف ادلسند موضوع؟ فقال ابن تيمية "أيب العالء اذلََمَداين حول مسألة 
كذب، بل غلط فيو ُث بو مل يتعّمد ال حدِّ

ُ
". اصطالح أيب الفرج ىو الذي قام دليل على أنو باطل وإن كان ادل

افظ أبا الَعالء أنكر أن يكون يف ادلسند موضوع، وأثبت ذلك أبو الَفرْج وبٌن أن فيو أحاديث قد ُعلم  ألن احل
. أهنا باطلة
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َعلِّميوىذا األمر أيضاً نّبو عليو  **
ُ

موعة للشَّوْكاين العاّلمة ادل و لكتاب الفوائد اجمل  رمحو اهلل تعاىل يف أول تقددي
هلل . رمحو ا

هللوىذا جاء أيضاً عن  ** كذب والباطل واحد أو هبذا ادلعىن يف تقدمتو للجرح :  تعاىل أنو قالأيب حامت رمحو ا ال
 .والتعديل

وأهنم قد يُطلقون ادلوضوع أو الباطل على حديث من مل  جيد مصداق ىذا كالم كثًن من األئمةومن نظر يف  **
كذب وإن كان صدوقاً يف نفسو، ويف أصل ما يقولو د ال . يتعمَّ

 

ما الطرق التي يُعرف بها الوضع؟ - س

  :قد يُ ْعَرُف الوضُع بأمور منها 

 إقرار الواضع بنفسو أنو وضع ىذا احلديث، وىذا من أكثرىا أو من أنفعها وقوعاً، ألنو يُعلم على األحاديث **
 .اليت وضعها

راوي، مبعىن أننا َنْسرب رواياتو وننظر فيها ونتأمل فيها** .  أن يُدَرك ىذا من حال ال

افظ يف النزىة ووىم فيو كما يف  )ومثالو ما وقع ألمحد ابن عبد اهلل اجُلويْ بَاين  ره احل شيخ مْأموِن بِن َأمحد الذي ذك
ر حبضرتو اخلالف يف كون احلسن مسع من أيب ىريرة أو ال، (النكت للمصنف نفسو رمحو اهلل تعاىل ، وأنو ذك

و وسلم قال ال إسنادًا إىل النيب صلى اهلل عليو وآل .  مسع احلسن من أيب ىريرة: فساق يف احل

ال َسَبَق ِإالَّ يف َنْصٍل أَو ُخفٍّ أَو حاِفٍر أَو " وكذلك ما وقع لغَِياث بن إبراىيم يف وضعو لبعض األمراء حديث 
. ألن ىذا األمًن كان حيب احلمام، وقالوا بأنو أمر باحلمام فُذحبت" َجناٍح 
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اِل) ْهدي فوَجَدُه يلعُب باحَلَمام، فساَق يف احل
َ

: ِإىل النيبِّ صلَّى اهلُل عليِو وسلََّم أَنَّو قاَل ِإسنادًا حيُث دَخَل على ادل
 ، فَ َعَرَف ادلهديُّ أَنَّو كذَب (( أَو َجناٍح )): ، فزاَد يف احلديِث(ال َسَبَق ِإالَّ يف َنْصٍل أَو ُخفٍّ أَو حاِفٍر أَو َجناٍح  )

اِم . ألجِلِو، فَأمَر بَذْبِح احَلَم

، كأن يكون ىذا احلديث ادلوضوع خمالفا للقرآن، النص القرآين أو السنة** رِويِّ
َ

.  أن يدرك ىذا من حال ادل

رويِّ " قال يف النزىة 
َ

رآِن أَو (يعين احلديث ادلوضوع )وِمنها ما يُؤَخُذ ِمن حاِل ادل كَأْن يكوَن ُمناِقضاً  لَنصِّ الُق
يِّ أَو َصريِح الَعْقِل، حيُث ال يَ ْقَبُل شيٌء ِمن ذلك التَّْأويَل تواِتَرِة أَو اإِلمجاِع القطع

ُ
 ".السُّنَِّة ادل

 ".لو أعتقد أحدكم بقرب لنفعو أو حبجر لنفعو"ومثالو حديث 

: باختصار* 

راوي- 2، الوضع بقراراإل- 1- ج رِويِّ-3، أن يُدَرك ىذا من حال ال
َ

.  أن يدرك ىذا من حال ادل

 

 كيف يضع الوضاعون ىذه األحاديث؟- س

رويُّ تارًة خيرَتُِعُو الواِضُع، وتارًة يْأُخُذ- ج
َ

كماِء أَو  مثَّ ادل احِل أَو قُدماِء احُل لِف الصَّ ِمن كالِم غًنِِه كبَ ْعِض السَّ
ُب َلُو ِإسنادًا صحيحاً ليَ ُروَج سناِد فيُ رَكِّ سرائيليَّاِت، أَو يْأُخُذ َحديثاً َضعيَف اإِل  نزىة النظر.. .اإِل

 

 ما تنبيو الشيخ الشارح على ىذا الذي يعتمد عليو الكثير من العلماء في رد األحاديث الموضوعة؟-س

ل فيو طوائف من أىل األىواء من - ج ىذا الذي يعتمد عليو كثًن من العلماء حيتاج إىل حذر فإنو قد دخ
. ادلتكلمٌن وردَّوا أحاديث الصفات أو بعضها بسبب ىذا الذي زعموه
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المكذوبة؟  األحاديث  ىذه الحامل للوضاعين على وضعما - س

. عدم الدين كالزنادقة -1

ما : صحيحو عن حيٍن بن سعيد أنو قال وقد روى مسلم يف مقدمةغلبة اجلهل كبعض ادلتعبدين  -2
و وسلم رأيت الصاحلٌن يف شيء أو أكذب منهم يف حديث رسول  فعلهم ...اهلل صلى اهلل عليو وآل

 .بالكذب مع أهنم مل يقصدوه

ب رمبافرط العصبية كبعض ادلقلدين،  -3  .وضع األحاديث انتصاراً دلذىبو فإن بعض أرباب ادلذاى

رؤساء واألمراء  -4  .وأصحاب الوجاىةاتباع ىوى بعض ال

شتهار؛  راب لقصد اال راوي ألجل الوصول إىل الشهرةاإلغ . إغراب ال

 

ما حكم الوضع؟ - س

رمٌن وىذاينحمرم وكبًنة من كبائر الذنوب باإلمجاع، إال أنو ُحكَي عن اجلَُوي- ج القول أيضاً قال    والد إمام احل
ره اآلن أهنم قالوا بكفر من كذب على رسول اهلل صلى  بو ابن الوزير وحكاه ابن كثًن عن بعضهم ال أذك تعمد ال

و وسلم   . اهلل عليو وآل
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اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إال مقرونا ببيانو مالدليل على ذلك؟ - س

كذابٌن- "صلى اهلل عليو وسلم–لقولو -  ج أخرجو " من حدث عين حبديث يُرى أنو كذب فهو أحد ال
نزىة النظر .... مسلم

 

مظان الموضوع؟  ما-س

 .كتاب ادلوضوعات البن اجلوزي مع احلذر منو فإنو قضى بأحاديث خرجها مسلم يف صحيحو فضال عن غًنه*
موعة* أي يتساىل يف اطالق الوضع على احلديث  كتاب .*  يف األحاديث ادلوضوعةومنها كتاب الفوائد اجمل

 .الشيخ األلباين رمحو اهلل تعاىل سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة

 

ما ملخصك لما سبق عن  الحديث الموضوع؟ - س

....................................................................................................

....................................................................................................
 .......................
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"  َأْو تـُْهَمِتِو ِبَذِلَك" :وقال فيما تقدم  "اْلَمتـُْروُك:  َوالثَّاِني: "قال رحمو اهلل

 

-  من جهة العدالة–. القسم الثاني من أقسام المردود بسبب تهمة الراوي بالكذب

 الحديث المتروك 

"....." :  وىذا ىو القسم الثاني الذي ينتُج عن قولو فيما تقدم...." "والثاني": قال رحمو اهلل- س
أكملي؟ 

هلل- ج   "بذلك والتهمة":  وىذا ىو القسم الثاين الذي ينتُج عن قولو فيما تقدم"ادلرتوكوالثاين ": مث قال رمحو ا

 

 ؟" أو تهمتو بذلك"ما مراده بقولو - س

أن حديثو   التهمة بالكذب، فمن رأيت أنو قيل فيو متهم أو اهِتم بالكذب فاعلم أهنم أرادوا هبذاينيع- ج.
 .مرتوك

فائدة 
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؛ بَأْن ال يـُْروى ذلك الحديُث ِإالَّ ِمن ِجهِتِو، ويكوَن ُمخالِفاً للقواِعِد المعلومِة، وكذا َمْن أو تـُْهَمِتِو بذلَك
نزىة النظر ... ُعِرَف بالكذِب في كالِمِو، و ِإْن لم َيْظَهْر منُو وقوُع ذلك في الَحديِث النبويِّ، وىذا ُدوَن األوَِّل

 

 

من الذي عبر عن المتروك بأنو المطروح؟ - س

. الذىيب رمحو اهلل يف موقظتو - ج

 

على رسول  ديثو ىذا يقع فيو نوع من الكذب وإن كان لم يكذبألن ححديثو   من تركوا متروكال- س
 ما دليلك على ىذا؟ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم

ر من ال يُؤخذ عنو العلم قال- ج من يكذب يف حديث ": يدل على ىذا أن اإلمام مالك رمحو اهلل تعاىل دلا ذك
و وسلم الناس وإن كنت ال أهتمو أن يكذب على رسول . "اهلل صلى اهلل عليو وآل

 مظان المتروك؟ىو ما - س

موعة* ،كتاب ادلوضوعات البن اجلوزي *- ج كتاب الشيخ األلباين رمحو اهلل تعاىل سلسلة .* كتاب الفوائد اجمل
. األحاديث الضعيفة وادلوضوعة

ما ملخصك عن المتروك؟ - س

................................................................................................

................................................................................................
 ...........................
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َأْو ُفْحِش  " :وقال فيما تقدم اْلُمْنَكُر َعَلى رَْأٍي، وََكَذا الرَّاِبعُ َواْلَخاِمُس: َوالثَّاِلُث " -:رحمو اهلل-قال 
 "َغَلِطِو، َأْو َغْفَلِتِو، َأْو ِفْسِقِو

 

-  من جهة العدالة والضبط–. القسم الثالث من أقسام المردود بسبب فحش الغلط والغفلة والفسق

 تجنبا لتكرار–سبق وان  تدارسنا  الحديث المنكر  يرجع إليو . الحديث المنكر- 

 

ما معنى فحش الغلط؟ " أو ُفْحش غلطو: "- رحمو اهللقال- س

 .ي كثرة غلطوأ- ج

 

 

 

 مر معنا اسم المنكر في ترجيحات الضعيف، ما الفرق بينو وبين المنكر ىنا؟- س

أرجح منو، وىنا أطلقوا ادلنكر على من َفُحش غلطو وإن مل  ىناك أطلقوا ادلنكر على خمالفة الضعيف دلن ىو- ج
تقع ادلخالفة، ىناك تقع النكارة مع مطلق الضعف بغضِّ النَّظر عن الفحش وعدمو مع وجود ادلخالفة، وىنا مع 

ون حديثو منكرًا . فحش الغلط وكثرتو يسمَّ
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 على مطلق التفرُّد وإن كان المتفرد ثقة، ومن الذي قال بو؟ ىل يطلق المنكر- س

قد يطلق ادلنكر على مطلق التفرُّد وإن كان ادلتفرد ثقة، كما أطلقو أمحد والنسائي وغًنىم من أىل العلم، - ج
ر أمحد يف حديث حممد ابن إبراىيم التيمي أنو منكر احلديث، ىذا كثًن ولكنهم والعلم عند اهلل ال  كما ذك

ا يقع يف حديثو نوع نكارة  .يعنون أن حديثو ىذا بعينو منكر، مبعىن أنو ضعيف وإمن

 

وىل يعل حديث الفرد بالنكارة، وىل لو مثال؟ - س

رد التفرد، ىذا باب خطًن جداً ال ينبغي لطالب العلم أن يُسلكو حَّتَّ يضيء مجيع  إعالل احلديث بالنكارة جمل
. ادلصابيح اليت حولو من كالم أىل العلم رمحهم اهلل تعاىل

: وىذا واقع ومثالو

رج عن أيب  احلديث الذي رواه حممد بن عبد اهلل بن أيب احلسن ادللقب بالنفس الزكية عن أيب الزِّنَاد عن األع
ىذا احلديث تفرد بو حممد بن عبد ". ال يربك أحدكم كما يربك البعًن: "أن النيب عليو الصالة والسالم قال: ىريرة

روا من تعليلهم رميو بالنكارة، أن  رتمذي بأنو منكر، وذك اهلل بن أيب احلسن، وحكم عليو البخاري والدارقطي  وال
روج على الوالة ومل يكن من ادلالزمٌن، فيصعب أن يتحّمل ىذا  حممد بن عبد اهلل بن أيب احلسن كان مشهوراً باخل

زناد رحم اهلل اجلميع  .احلديث دون أصحاب أيب ال

 

 أي األنواع الثالثة ىذه يصلح في الشواىد والمتابعات واالعتضاد؟- س
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رىا ادلوضوع وادلرتوك وادلنكر، كلها ال تصلح يف الشواىد وادلتابعات وال باالعتبار  ىذه الثالثة اليت سبق ذك
ا ىي متساقطة ال تزيد طرقها احلديث إال ضعفًا  .واالعتضاد وإمن

 

 

االعتضاد :فائدة 

 أربع وفيو الكتف إلى المرفق من وىو الساعد الَعُضُد : د ض ع الصحاح مختار في عضد معنى
 وعضد أعانو نصر باب من َعَضَدُه و ُقفل بوزن ُعْضٌد و وسكونها وكسرىا الضاد بضم َعُضٌد لغات

 الدُّملج بالكسر الِمْعَضُد و استعان بو اْعَتَضد و المعاونة الُمعاَضَدُة و قطعو ضرب باب من الشجر

 

؟ "أوغفلتو- "رحمو اهلل–قولو ما معنى -س

 .يعين  أنو ليس مبتقن- ج

 

؟ "َأْو ِفْسِقِو: " ما معنى قولو رحمو اهلل- س

كفر- ج  نزىة النظر. .بالفعِل والَقْوِل دما ال يبلغ ال

 

ىل يستشهد بأحد ىذه األنواع من المردود؟ - س

ستشهادكل ىذه اخلمس ادلراتب اليت مرت معنا ال يقع معها - ج  . باحلديثاال
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مراتب؟ الاذكري ىذه الخمس - س

 . فحش الغلط، كثرة الغفلة، ظهور الفسقادلوضوع ،ادلرتوك ،ادلنكر ، - ج

 

 

 ."َفاْلُمَعلَُّل: ِإِن اطُِّلَع َعَلْيِو بِاْلَقَراِئِن، َوَجْمِع الطُُّرِق: ثُمَّ اْلَوْىُم: "قال رحمو اهلل 

 

 تجنبا لتكرار–سبق وان  تدارسنا  الحديث المعل  يرجع إليو . القسم السادس المعلل - 

 

 ؟ما معنى المعلل لغة واصطالحا- س

َعلَُّل لُغًة - ج
ُ

 نزىة النظر  .ما فيِو ِعلٌَّة َخِفيٌَّة قاِدحٌة:  واصِطالحاً  ما فِيِو ِعلٌَّة: وادل

 

عرفي الحديث المعل بعبارة أسهل؟ - س

ث- ج ة تقدح فيو و تستوجب رّد حديث احملّد  .احلديث ادلعل ىو الذي اُطلع فيو على علة قادح

لماذا قيدوا العلة بقولهم غير قادحة؟ - س

ة إبدال ثقة بثقة- ج ة، ومثال العلل غًن القادح ة وقد تكون غًن قادح  .ألن العلة قد تكون قادح
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الحديث المعل ىو من خواص علوم أىل الحديث،ما معنى ىذا؟ ومن الذي نص على ىذا؟ - س

ال الذين إقال ىو من خواص علوم أىل احلديث  يعين أنو ال يدخل فيو " ادلنار ادلنيف"ابن القيم رمحو اهلل يف 
 .أختلط احلديث بلحمهم ودمائهم

 

 :   وكما نبو على ىذا ادلصنف رمحو اهلل تعاىل يف النزىة قال 

 فْهماً ثاقِباً ، وِحْفظاً واِسعاً ، [تعاىل ] وىو ِمن أَغَمِض أَنواِع ُعلوِم احلديِث وأَدقِّها ، وال يقوُم بِو إالَّ َمن َرَزَقوُ اهلُل 
توِن ، وذلذا مل يتكلَّْم فيِو ِإالَّ القليُل ِمن أَىِل ىذا الشْأِن ؛ 

ُ
راِتِب الرُّواِة ، وَمَلَكةً قويًَّة باألسانيِد وادل ًة مب ومعرِفًة تامَّ

طينُّ اَرُق ديينِّ ، وَأمحَد بِن حنبٍل ، والُبخاريِّ ، ويَعقوَب بن َشْيبَة ، وَأيب حامٍت ، وَأيب ُزرعَة ، والدَّ
َ

يِّ بِن ادل  .كعل

كيف تحصل معرفة الحديث المعل؟ - س

ََتُْصُل معرفُة ذلك بالوقوف على القرائن وبكثرِة التَّتبُِّع ومَجِْع الطُُّرِق والتفتيش فيها والنظر يف أصحاهبا والنظر - ج
م  .يف رواهت

العلل؟ حل علم ما م- س

ا حملو أحاديث الثقات، كما نص على ىذا احلاكم - ج  ىذا النوع وىو ادلعل ليس حملو أحاديث الضعفاء إمن
 ".معرفة علوم احلديث"رمحو اهلل أبو عبد اهلل يف 

:  قال الحافظ أبو عبد اهلل الحاكم

وإنما يعلل الحديث من أوجو ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث "
يكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا بحديث لو علة، فيخفي عليهم علمو فيصير الحديث معلول 

 113-112:معرفة علوم الحديث ص... "والحجة فيو عندنا الحفظ والفهم والمعرفة ال غير
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لماذا علم العلل محلو أحاديث الثقات؟ -  س

ألن األصل يف أخبار الثقات القبول واالحتجاج لذا ختفى علل أحاديثهم على كثًن دمن يشتغل باحلديث - ج
. وال يظهر لو خلل تلك األحاديث 

 

 

بعض أىل العلم على علم األئمة بالحديث المعل؟ يقول ماذا كان - س

، وحصلت قصة أليب ُزْرَعة وأليب َحامت أشبو ما يكون بالكهانة كان بعضهم يقول بأن علم األئمة بادلعل - ج
مع رجل جاء وسأذلما كل على انفراده عن أحاديث وكانت إجابتهما واحدة، والقصة مذكورة يف أول مقدمة 

رح والتعديل"  .البن أيب حامت رمحو اهلل تعاىل" اجل

 

من الوسائل في كشف العلة 

 ...جمع طرق أحاديث الباب الواحد للوقوف على التفرد من عدمو والمحفوظ من الروايات  -1

 ..معرفة مراتب الرواة الثقات الذين يدور عليهم اْلسناد وتمييزىا -2

 ...معرفة طبقات أصحاب أولئك الرواة الثقات المكثرين مما مم تدور عليهم األسانيد -3

 ...معرفة المتشابو من األسماء والكنى واأللقاب -4

  -حفظو الهي–لعبد اهلل البخاري ......معرفة ما قيل فيو أصح األسانيد وما قيل فيو أوىى األسانيد -5
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: َفُمْدرَُج اْْلْسَناِد، َأْو ِبَدْمِج َمْوقُوٍف ِبَمْرفُوٍع: السِّيَاِق ِإْن َكاَنْت ِبتَـْغيِيِر: ثُمَّ اْلُمَخالََفُة- : "رحمو الو -قال 
". َفُمْدرَُج اْلَمْتِن

 

.  المخالفة: القسم السابع

 ...الحديث المدرج

 بالمخالفة؟ عنيماذا ي- س

راوي لغًنه من الثقات- ج  .يعين خمالفة ال

 

مخالفة الراوي لغيره من الثقات يقدح في عدالتو أم في ضبطو؟ - س

 .ىذا دما يقدح يف ضبطو وليس يف عدالتو- ج

 

. مرت معنا أنواع من ىذه المخالفات أذكريها- س

راوي الثقة دلن ىو أوثق منو وىذا ىو الشاذ وخمالفة الضعيف دلن -ج مّر معنا أنواع من ادلخالفات منها خمالفة ال
 .ىو أوىل منو وىذا ادلنكر

 

ىل يقصد المصنف بذكره ىنا للمخالفة أحد ىذه األنواع؟ - س
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ر وىو - ج درجادلصنف رمحو اهلل تعاىل أراد ىنا نوعاً آخ
ُ

 .ادل

 

؟ اْلدراج لغة عرفي- س

 .واإلدراج كما ىو معلوم إدخال الشيء يف الشيء. اإلدراج على صيغة االفتعال من الشيء- ج

 

عرفي مدرج المتن واْلسناد اصطالحا؟ - س

رواة متصلة بادلنت ال يبٌن للسامع إال أهنا من صلب احلديث- ج . مدرج ادلنت ىي ألفاظ تقع من بعض ال

سناد ىو  سناد:ومدرج اإل . ما كانت ادلخالفة فيو بتغيًن سياق اإل

 أذكري أقسام اْلدراج؟- س

سناد ويقع يف ادلنت- ج . ادلدرج يقع يف اإل

كيف يُعرف اإلدراج؟ - س

 عرف بقرائن يرجع إليها أئمة الحديثي- ج

أي النوعين يعتني بو أىل العلم؟ واذكري أمثلة عليو؟ - س

غاية ما يعتنون بو أهنم يعتنون مبدرج ادلنت ومثالو  - ج

رتمذي فإهنا مدرجة*  ر سياق األمساء احلسىن الذي جاء عند ال . حديث الَولِيد بن مسلم يف ذك

 .، فهذا مدرج"فمن أستطاع أن يطيل غرتو وَتجيلو فليفعل: "كذلك قول أيب ُىريرة رضي اهلل عنو * 
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ىل المدرج داخل في أنواع الزيادة؟ - س

زيادةنعم - ج ل يف أنواع ال  .داخ

 

 وما الشاىد من النخبة؟ اْلسنادكيف يعرف مدرج - س

سناد- ج افظ رمحو اهلل تعاىل يقول بأن ادلخالفة إذا كانت بتغيًن للسياق فهذا ىو ادلدرج اإل . احل

 ".َفُمْدرَُج اإْلْسَناِد: ِإْن َكاَنْت بِتَ ْغِيًِن السَِّياِق: مُثَّ اْلُمَخالََفُة" قال يف النخبة 
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ماذا يعني بالسياق -س

سياِق اْلسناِد؛ فـالواقُع فيِو ذلك التَّغييُر ىو ُمْدرَُج : ِإْن كانْت واقعًة بـسبِب تـَْغييِر السِّياِق؛ أي - ج
نزىة النظر  ....اِْلْسناِد

 

ما َأقساُم ُمْدرَِج اِْلسنادِ؟ - س

: أقسام مدرج اْلسناد- ج 

َأْن يـَْرِوَي جماعٌة الحديَث بَأسانيَد ُمختلفٍة ، فيرويِو عنُهم راٍو ، فَيْجَمُع الُكلَّ على ِإسناٍد واِحٍد  : األوَُّل
. ِمن تلَك األسانيِد ، وال يـُبَـيُِّن االختالَف

َأْن يكوَن المتُن عنَد راٍو ِإالَّ طَرفًا منُو ؛ فِإنَّو عنَده بِإسناٍد آَخَر ، فيرويِو راٍو عنُو تاّماً باِْلسناِد : الثَّاني 
. األوَِّل 

َأْن يكوَن عنَد الرَّاوي مْتناِن ُمْخَتِلفان بِإسناديِن مختلفيِن ، فيرويِهما راٍو عنُو ُمقَتِصراً على َأحِد  : الثَّاِلُث
اِْلسناديِن ، َأو يروي َأَحَد الَحديثيِن بِإسناِدِه الخاصِّ بِو ، لكْن يزيُد فيِو ِمن الَمْتِن اآلَخِر ما ليَس في الَمْتِن 

. األوَِّل 

كالماً ِمن ِقَبِل نفِسِو ، فيظنُّ بعُض َمن َسِمَعُو  َأْن يسوَق الرَّاوي اِْلسناَد، فيَـْعِرُض لُو عاِرٌض، فيقوُل: الرَّابعُ 
 نزىة النظر... .َأنَّ ذلَك الكالَم ُىو متُن ذلَك اْلسناِد، فَيرويِو عنُو كذلك
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ما مدرج المتن؟ - س

 في ((يكون )) ُمْدرَُج الَمْتِن، فُهو َأْن يـََقَع في المتِن كالٌم ليَس منُو، فتارًة يكوُن في َأوَّلِو، وتارًة - ...ج
ألنَُّو يقُع بعطِف ُجملٍة على ُجملٍة، أو ِبَدْمِج َمْوقوٍف ِمن - وىو األكثُر–  في آِخرِِه ((يكون )) َأثنائِو، وتارًة 

كالِم الصَّحابِة َأو َمْن بْعَدُىم ِبَمْرفوٍع ِمن كالِم النبيِّ صلَّى اهللُ عليِو وآلِو وسلََّم ِمن غيِر فصٍل، فـهذا ُىو 
 نزىة النظر.. .ُمْدرَُج الَمْتِن 

بماذا يدرك اْلدراج؟ - س

: ُيْدَرُك اِْلدراُج 

. بُوروِد روايٍة ُمَفصِّلٍة للَقْدِر الُمْدرَِج ِممَّا ُأْدرَِج فيِو**

. َأو بالتَّنصيِص على ذلك ِمن الرَّاوي، َأو ِمن بعِض األئمَِّة الُمطَّلعيَن**

 نزىة النظر.... .أو باستحالَِة كوِن النبيِّ صلَّى اهللُ عليِو وسلََّم يقوُل ذلك**

 

من صنف في المدرجات؟ - س

صنََّف الَخطيُب رحمو اهلل في الُمْدرَِج كتابا ولخَّصو الحافظ رحمو اهلل وزاد عليِو قْدَر ما ذَكَر مرَّتيِن - ج
 نزىة النظر َأو َأكثر

تمت مدارسة باقي الدرس من نزىة النظر بسبب االنقطاع الذي حصل في الدرس /: مالحظة

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن ال الو إال أنت أستغفرك و أتوب إليك 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو


